
Een groep veertienjarigen vecht om
een stoel in een enorme kantoortuin
met fonkelnieuwe flatscreens op 
lichthouten bureau-eilanden. Het
economieplein is één van de nieuwe
open leercentra van het Edison Col-
lege te Apeldoorn. Afgelopen zomer
werden er drie leslokalen in het nog
nieuwe gebouw voor samengevoegd.
Alleen de plantenbakken ontbreken

nog in de heuse kantoortuin. Zo’n 
45 derdejaars vmbo’ers – alle niveaus
door elkaar heen – volgen er nu het
vak handel & administratie. Na een
korte inleiding (‘Wie vorige week zijn
werk nog niet af had, kan vandaag
beter even wat langer doorgaan’) 
kunnen ze aan de slag. Drie docenten
struinen ondertussen door de ruimte.
Een docente vertelt: ‘De sfeer is er-
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vernieuwing in het vmbo            door Paulien Bakker

Fred Ruijling en Ben Stoelinga op het ‘economieplein’

Volop vernieuwing in het vmbo

Leuker kunnen we
het niet maken
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APELDOORN: 
een fonkelnieuwe kantoortuin

Schaf het vmbo af, we moeten
terug naar de vroegere mavo en
het lbo, riep de VVD eind vorig
jaar. De partij meende dat het
vmbo een vergaarbak was van 
probleemjongeren. Is het dan 
alleen maar kommer en kwel?
Over Onderwijs ging op zoek naar
vernieuwing in het vmbo en vond
bijzondere initiatieven in onder
meer Apeldoorn, Den Bosch en
Middelburg. ‘Nergens gebeurt 
zoveel vernieuwends als in het
vmbo.’ 



door verbeterd, leerlingen gaan zelf
aan de slag.’
Het Edison College is een brede school
met dertienhonderd leerlingen.

‘De visie van onze school’, vertelt 
rector Fred Ruijling, ‘is dat we uitno-
digend onderwijs willen bieden. We
bieden leerlingen veel invloed op 
hun eigen leerproces en proberen het
leren zo dicht mogelijk bij de praktijk
te houden. We hebben duidelijke 

regels en laten leerlingen veel zelf-
standig werken. Het gaat erom dat ze
meedoen, en niet alleen consumeren.’ 
Een verdieping lager staan de pan-
nen in de rekken en is het vuur in de
restaurantkeuken gedoofd; de docen-
ten van ‘consumptief breed’ zijn een
dag op stage in het mbo. Gekookt
wordt er wel aan de andere kant van
het gebouw bij ‘zorg en welzijn’. Daar

bereiden vmbo-leerlingen rond
lunchtijd witlof met ham en kaas voor. 
Ruijling kwam samen met Ben Stoel-
inga, conrector van het vmbo, twee
jaar geleden in dienst. In hun eerste
jaar ontwikkelden ze met docenten
een eigen visie op de school en met
name op het vmbo. Dit jaar gingen ze
met de vernieuwde werkwijze aan de
slag. Naast de uitnodigende leslokalen
zijn de opleidingen in het vmbo ver-
breed: in het derde jaar kiezen leer-

lingen uit de sectoren economie, 
techniek of zorg en welzijn. 

Ruijling: ‘De doorstroming van het
vmbo naar het mbo is, landelijk ge-
zien, slecht. Vijftig procent van de
leerlingen blijkt niet de mbo-oplei-
ding te kiezen waarvoor ze in het
vmbo voor zijn opgeleid. We denken
dat het beter is hen breder op te lei-

den. We moeten ze de competenties
meegeven waarmee ze op het mbo in
verschillende opleidingen aan de slag
kunnen.’

Stoelinga: ‘Docenten van onze school
en ROC Aventus werken inmiddels
samen aan een doorlopende leerroute
bouwtechniek. Onze opleidingen
moeten naadloos op elkaar aan-
sluiten.’
‘Als er geen gat is, kunnen leerlingen
er ook niet in vallen’, stelt Ruijling
nuchter. Ook onderling moeten de
vakken beter op elkaar worden afge-
stemd. ‘Voor bouwtechniek heb je bij-
voorbeeld wiskunde nodig. We probe-
ren wiskunde meer op het praktische
nut af te stemmen. Leerlingen moeten
het idee hebben dat het een functie
heeft wat ze leren’, vertelt Stoelinga.
Docenten zijn enthousiast volgens
hem. ‘In de zomervakantie hebben
docenten van het kernteam zorg 
& welzijn bijvoorbeeld ieder een taak
mee naar huis genomen.’
Ruijling: ‘De politiek laat zich de laat-
ste tijd vaak negatief uit over het
vmbo. Maar vergis je niet, zestig pro-
cent van de leerlingen gaat naar het
vmbo. Nergens vindt zoveel vernieuw-
ing plaats op dit moment als in het
vmbo.’
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Ben Stoelinga in de restaurantkeuken van het Edison College

‘Als er geen gat is, kunnen 

leerlingen er ook niet in vallen’




